
I SPOTKANIE Z CYKLU WARSZTATÓW PROJEKTOWYCH 
Z MIESZKAŃCAMI 

DZIELNICA - ŚRÓDMIEŚCIE 

 

 
Data: 21.09.2017 
Miejsce: Biblioteka Miejska 
Godzina:  17:00 
Spotkanie nr: 1 
Prowadzący: Piotr Seremet 
Liczba uczestników: 10 
Link do notatki ze spotkania nr 1: 
https://docs.google.com/document/d/1D3aMJC8H_aXcIISfCwutv5CT4u7-91bNaqRhebAfC_w/edit 

 
Przebieg spotkania: 

I.              Omówienie aktualnej fazy DBP 2.0 
a)   przedstawiono efekty dotychczasowych prac zrealizowanych w wyniku mapowania oraz wybierania 

pomysłów 
b)   przedstawiono procedurę realizacji inwestycji w Dąbrowie Górniczej 
c)   omówiono sytuację pomysłów do projektowania po ich konsultacjach z wydziałami Urzędu 

Miejskiego. 
II.         Ustalono;  

1. Projekt Biblioteka Przyszłości - pomysłodawcy przedstawili informacje jak będzie wyglądała 
realizacja tego projektu, w jaki będą informowani o nim mieszkańcy. W ramach tego projektu 
zostaną zakupione pozycje książkowe o wartości 48 000  zł. 

2. Modernizacja boiska - budowa boiska wielofunkcyjnego. Projekt po konsultacjach z Urzędem 
Miasta zostanie zrealizowany poza budżetem partycypacyjnym. W związku z tym kwota 
przeznaczona na ten pomysł zostaje w dzielnicy do rozdysponowania pomiędzy pozostałymi 
projektami inwestycyjnymi. 

3. Remont i modernizacja dróg, chodników i miejsc parkingowych (ul. Kościuszki 42, 3-go Maja 
15a, 17a, Bandrowskiego) - projekt nie może zostać zrealizowany w całości jak było to 
pierwotnie założone ze względu na toczące się w stosunku do części działek postępowanie o 
zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Projekt może być zrealizowany w pierwszej części 
dotyczącej wjazdu z ul. Bandrowskiego wyłącznie na terenie należącym do Gminy. 
Przybliżona wartość inwestycji - 90 000 zł. 

4. Budowa osiedlowego parkingu samochodowego pomiędzy budynkami Kościuszki 36,  
a Kościuszki 38A. Projekt po weryfikacji przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM  
został zaopiniowany negatywnie. Brak zgody dla terenu, na którym znajduje się budynek przy 
ul. Kościuszki 36, teren ten stanowił przeważającą część terenu pod proponowany parking. 
W związku z powyższym faktem niezadowoleni pomysłodawcy opuścili spotkanie. 
Uniemożliwiło to przeprowadzenie wspólnego z nimi spaceru w celu wypracowania 
kompromisu, bądź nowej koncepcji pomysłu.  

 
Ustalono z pozostałymi uczestnikami, że do następnego spotkania zostanie przygotowania 
propozycja dotycząca pozostałej kwoty z puli dzielnicy.  

 


